
Ogloszenie
z dnia 13 stycznia 2a23 roku

Na podstawie S Uchwały Nr lX/364/14 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia
30 października 2OL4 roku w Śprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania
i pozbawiania oraz rodzajów iwysokości stypendiów sportowych w Gminie Lubawka wrazzś
zmianami zawartymi w Uchwale nr l/3O/L5 z dnia 29 stycznia 2015 roku oraz Uchwale nr
XXl22LlL6 z dnia 29 grudnia 2016 roku

BURMISTRZ MIASTA LUBAWKA
informuje, że do dnia 31 stycznia 2023 roku w Biurze Obsługi lnteresanta Urzędu Miasta
Lubawka (parter, pokój nr 1) nateży składać wnioski o stypendia albo nagrody sportowe.
1. Na podstawie 4 ust. 5 Uchwały Nr lXB6a/14 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia
30 października 2014 z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:

1) klub sportowy zawodnika,

" 
, 3) rodzic lub opiekun prawny w przypadku zawodników, którzy nie ukończyli 18 lat.

Z. fia podstawle 4 ust. 6 Uchwały Nr lxB6a/14 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia
30 października 2014 z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić:

1) dyrektor szkoły,
2) sam zawodnik jeżelijest pełnotetni,
3) rodzic lub opiekun prawny w przypadku zawodników, którzy nie ukończyli 18 lat.

3. Na podstaWie 3 ust. 4 ust. 6 Uchwały Nr lxB6ah4 Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 30 paŹdziernika 2014 zawodnik ubiegający się o stypendium sportowe musi posiadać
aktualną kartę zgłoszenia, licencję, bądź inny dokument, potwierdzający uprawnienia do
udziału w rywalizacji sportowej.
4. Wniosek o przyznanie stypendium albo nagrody powinien zawlerać:

a. dane osobowe zawodnika, jego aktuatny adres zamieszkania,
b. określenie wnioskodawcy i jego adres, numer telefonu,
c. uzyskan e przez zawodnika wyniki sportowe wraz z kopiami dokumentów

,- potwierdzających osiągnięcie przezzawodnika wymaganego wyniku sportowego,
- d. podpis osoby upoważnionej do złożenia wniosku o stypendium albo nagrodę

(r odzica / opieku n a/trenera/zawod n i ka ),
e. potwierdzenie przynależnoŚci klubowej lub do stowarzyszenia oraz opinię klubu
sportowego, stowa rzyszenia zawodnika,
f. zgodę na przetwarzanie danych osobowych podczas procedury przyznawania
stypendium zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2Ot8 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jed n. Dz.U . z 2oL9 l., poz. L7 8L z poźń. zm.).

5. Zgodnie 3 ust. 1 pkt. 6 Zarządzenia nr 25/2O2l Burmistrza Miasta Lubawka z dnia
3 lutego 2O2L r. w sprawie ustalenia składu i zasad powotywania członków Gminnej Rady
Sportu w Lubawce oraz ustalenia regulaminu jej działania wnioski o przyznanie stypendium
tub nagrody będą konsultowane oraz oceniane przez Gminną Radę Sportu.
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e-mail: kozubska.donata @tubawka.eu
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